
Finalment, l’espera ha valgut la
pena. L’equip d’enginyers de la
UPC de Manresa liderat per  Toni
Dorado ha rebut la confirmació
de la Generalitat que el seu pro-
jecte tecnològic per extreure me-
talls del mòbils amb microorga-
nismes ha obtingut l’ajuda de
100.000 euros que van sol·licitar.
Amb aquests diners tenen asse-
gurat el pressupost per poder con-
tinuar treballant durant un any i
mig més; un temps amb el qual
podran madurar la tecnologia a
nivell de tenir un prototip per va-
lidar-la en una instal·lació indus-
trial i fer el salt al mercat. 

Regió7 va informar en l’edició
de dimarts passat que l’equip de
la UPC  havia fet la petició per re-
bre un dels ajuts de la convocatò-
ria d’Indústria del Coneixement
que impulsa la Secretaria d’Uni-
versitats i Recerca de la Generali-
tat de Catalunya en la modalitat
de Producte per a l’any 2018, i que
feia mesos que estava pendent de
la resolució perquè ha anat força
més tard del previst.  L’endemà de
la publicació del reportatge va re-
bre la confirmació que Biometa-
llum, que és com han batejat el
seu invent, és una de les propostes
que han estat acceptades per re-
bre l’ajuda de 100.000 euros cofi-
nançada amb fons europeus per
a l’«optimització i validació d’un
prototip amb base biotecnològica

per a la recuperació de metalls va-
luosos en residus electrònics». En
una escala de l’1 al 7, la seva pro-
posta va rebre 6,59 punts. 

Les modalitats
L’equip de la UPC ja va guanyar el
2016 la primera modalitat, Llavor,
adreçada a projectes innovadors
amb potencial d’incorporació al
sector productiu, dotada amb
20.000 euros. Ara, ha aconseguit
la segona, Producte, i encara hi ha
una tercera, Mercat. En aquesta,
el que rep el projecte no és una
ajuda sinó  un préstec -amb unes

condicions amb més avantatges
de les que ofereix un banc- per
ajudar a la producció i comercia-
lització de la tecnologia.

L’acceptació, fins al 15 d’abril
En el moment que s’han comuni-
cat les resolucions, s’obre un ter-
mini d’acceptació per part dels in-
teressats que finalitzarà el proper
15 d’abril del 2019 (inclòs). Això és
fa, sobretot, en el cas que els sol·li-
citats que no hagin aconseguit el
cent per cent de l’ajuda que van
demanar  no es vegin amb cor de
cobrir la resta i prefereixin renun-

ciar-hi. No és el cas de l’equip de
la UPC, que va demanar 100.000
euros i els que ha aconseguit. 

En total, en aquesta convocatò-
ria es van rebre 147 sol·licituds per
a la modalitat Productes, de les
quals se n’han proposat i atorgat
26. En data del 4 de desembre del
2018 es va reunir la comissió de
selecció per tal de seleccionar els
projectes, però no va ser fins al 19
de març passat -amb força retard-
que la Subdirecció General de
Promoció Econòmica, Compe-
tència i Regulació va emetre l’in-
forme donant-la per bona. 

GEMMA CAMPS MANRESA

El projecte ‘menja mòbils’ de la UPC
aconsegueix l’ajuda de 100.000 euros 
Els diners donen vida als enginyers per desenvolupar la tecnologia de cara a poder-la portar al mercat
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Toni Dorado, a la dreta, amb altres enginyers de l’equip que lidera a la UPC per al projecte Biometallum
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 La Seu ha estrenat aquesta setma-
na la 2a edició del seu programa de
formació. 28 persones van assistir a
la Sala Gòtica a la primera jornada,
que va incloure quatre ponències.
S’hi van apuntar guies turístics, mem-
bres dels Amics de la Seu, historia-
dors, professors... Per a la formació
del 8 d’abril ja hi ha 25 inscrits. Fins al
5 d’abril hi ha temps per apuntar-s’hi.

La segona jornada de
formació de la Seu
atrau 28 persones

METE CODINACH

El diumenge 7 d’abril la torre
Lluvià serà l’escenari d’una festa
organitzada per la Comissió de
l’Anella Verda per mostrar a la ciu-
tadania algunes de les propostes
que les entitats col·laboradores
fan a l’entorn de l’Anella Verda per
donar a conèixer aquest espai na-
tural i la mateixa torre Lluvià.

La jornada lúdica començarà a
les 9 amb una sessió d’iniciació a

la marxa nòrdica al pati de la torre
que recorrerà l’itinerari de Natura
i Modernisme, organitzat per
Meandre. Mitja hora després hi
haurà una trobada d’aficionats al
geocachingper netejar l’entorn de
la torre i la part de la riera, orga-
nitzada per la Fundació Aigües de
Manresa-Junta de la Sèquia. La
matinal continuarà dins del pati:
a 2/4 d’11, històries i contes nar-
rats per Pau Duran i J. M Garzón;

taller de circ i de dansa de La Crica
i Cristina Martí Ninot, i Bibliomò-
bil de l’Ós Mandrós. També es
proposa una visita guiada a la to-
rre, un tast de vins de varietats au-
tòctones (prèvia inscripció) a cà-
rrec del Consell Regulador de la
DO Pla de Bages, i servei de bar a
base de productes locals, ofert per
Mengembages. La clourà un con-
cert del grup barceloní Estramoni.
Si plou, es farà a dins la torre.
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Una matinal mostrarà les activitats que
s’organitzen a l’entorn de l’Anella Verda

Breus

ASSOCIACIONS

Actes sobre la relació
de la dona i l’art, avui

L’Associació de Veïns de les
Cots, el Guix i la Pujada Roja orga-
nitza, avui, a les 6 de la tarda, al seu
local social, una jornada sobre
«La dona i l’art». Inclourà l’expo-
sició amb col·loqui «L’art del dis-
seny» i un taller de disseny on els
assistents podran fer el seu. Tan-
carà la jornada un berenar-sopar
amb música per ballar. Cal haver
fet la reserva amb antelació. 
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La Carretera Santpedor
celebra la primavera

L’Associació de Veïns de la Ca-
rretera de Santpedor celebra fins
avui les Festes de Primavera 2019.
A 2/4 de 10 del matí hi ha camina-
da popular; a les 2, dinar de prima-
vera (cal haver-se apuntat abans)
i, a les 4 de la tarda, ball de sobre-
taula. D’altra banda, l’ens veïnal
organitza el 4 de maig, a 2/4 de 6
de la tarda, en primera convoca-
tòria, assemblea general, i a 2/4 de
7, en segona convocatòria, secció
d’enterraments, al local social.   
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Debat obert per fer el programa
de Primàries Manresa, avui

Primàries Manresa organitza
quatre debats oberts per fer el
seu programa. El primer, avui, és
a l’Ateneu la Vinyeta (c. Roger de
Flor, 39), a les 10 del matí. 

CENTRE DENTAL ENRIC PINTADO 

NECESSITA

PACIENTS PER A CURSOS
D’IMPLANTOLOGIA

REQUISITS: 
1. Persones sense dents (part superior o inferior) 

2.  Persones amb manca d’os, que no els han 
 pogut col·locar implants 

3.  Persones amb problemes de piorrea, que 
 necessitin substituir les dents per implants

Els pacients seleccionats obtindran un important 
descompte en el tractament. 

Totes les cirurgies seran realitzades pel Doctor i 
Cirurgià Enric Pintado. 

Tel. 93 872 10 73


